


 

 

 

 
Решение № 69 

от 8 март 2022 г. 

(Препис-извлечение) 

(Обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 25 от 29 март 2022 г.) 

 
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от Закона за Българската народна 

банка (ЗБНБ) приема промени в бюджет на Българската народна банка (БНБ) за 2022 г., 

приет с Решение № 381 от 3 декември 2021 г. на Управителния съвет на БНБ, както 

следва: 

Общият размер на средствата по Раздел І. „Разходи за издръжка на  

БНБ“ се променя от 136 012 хил. лв. на 140 938 хил. лв. в резултат от промяна в размера на 

средствата по показател „Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение“ от 

28 035 хил. лв. на 32 711 хил. лв. и по показател „Разходи за персонал“ от 50 699 хил. лв. 

на 50 949 хил. лв. 



БЮДЖЕТ  
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ЗА 2022 г. 

(консолидирана версия) 

приет на основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1  
от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) 

с Решение № 381 от 3 декември 2021 г. на Управителния съвет на БНБ 
(обн., ДВ, бр. 107 от 16.12.2021 г.), 

изменен с Решение № 69 от 8 март 2022 г. на Управителния съвет на БНБ 
(обн., ДВ, бр. 25 от 29.03.2022 г.) 

 (хил. лв.) 

Раздел I. Разходи за издръжка на БНБ 140 938 

1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение* 32 711 

2. Разходи за материали, услуги и амортизация 47 003 

3. Разходи за персонал** 50 949 

4. Разходи за социална дейност 2 521 

5. Други административни разходи 3 046 

6. Разходи, свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки 4 708 

  

Раздел II. Инвестиционна програма 29 246 

1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация 3 384 

2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства  
 и друго оборудване 2 285 

3. Информационни системи на БНБ 23 561 

4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в Европейската система на централните банки 16 

* Размерът на средствата по показател „Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение“ е променен от 

28 035 хил. лв. на 32 711 хил. лв. 

** Размерът на средствата по показател „Разходи за персонал“ е променен от 50 699 хил. лв. на 50 949 хил. лв.  

 


